
 
 

 
 

RAPORT Z CZĘŚCI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRĘZÓW, BROSZKÓW I CZĘŚCI WSI POLAKI, 

PRZEPROWADZOYCH W FORMIE MAPY INTERNETOWEJ Z FORMULARZEM ON-LINE 
UMOŻLIWIAJACYM ZŁOŻENIE WNIOSKU DO PLANU PRZEZ INTERNET 

 
 

 
Mapa na stronie www z formularzem on-line została udostępniona w serwisie internetowym pod 
adresem www.konsultacje.kotun.pl. Niniejszy raport obejmuje okres przyjmowania elektronicznych 
wniosków do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i 
części wsi Polaki od 1 czerwca do 31 lipca 2017r.  
 
 
Osoby prowadzące konsultacje: 

Strona internetowa została przygotowana przez pracownika Urzędu Gminy w Kotuniu – 
Macieja Pieczarę. Obsługę serwisu zapewniały osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie techniki 
konsultacyjnej.  
 
          
Opis i przebieg techniki konsultacyjnej: 

Strona internetowa została przygotowana siłami własnymi Urzędu Gminy w Kotuniu z 
wykorzystaniem istniejącego serwera www oraz posiadanych systemów informacji przestrzennej 
(Moduł SDI prezentujący dane planistyczne serwowane przez gminny serwer WMS oraz dane 
ewidencyjne pobierane ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach). Serwis internetowy został 
przygotowany w oparciu o CMS Joomla! i udostępniony w subdomenie serwisu gminnego kotun.pl. 
Przygotowany serwis WWW umożliwia użytkownikowi włączenie trybu kontrastowego serwisu oraz 
zwiększanie i zmniejszanie czcionki w jakiej prezentowane są treści. Serwis jest dostępny na 
urządzeniach wielu typów o różnych rozmiarach ekranu, tzn. komputerach PC, tabletach i telefonach 
komórkowych.  

 
Powyżej zrzut ekranu z urządzenia o przekątnej ekranu 5 cali, prezentującego serwis internetowy. 

http://www.konsultacje.kotun.pl/


 
 
Dla uczestników konsultacji dostępny jest formularz z dostępem do mapy prezentującej dane 

planistyczne, którego wypełnienie i przesłanie jest traktowane jako złożenie wniosku do planu 
zagospodarowania. Przesłane przez uczestników dane są zapisywane w bazie danych. Serwis 
umożliwia eksport danych (treści wpisanych przez uczestników konsultacji) i ich późniejszą obróbkę. 
 

Powyżej zrzut fragmentu strony z formularzem dostępnym dla osób zainteresowanych. 
 
 Zastosowana technika umożliwiała zbieranie wniosków od osób, które nie mogły uczestniczyć 
w spotkaniach i warsztatach, przy jednoczesnym założeniu, że osoby te mogą zapoznać się z wynikami 
i wnioskami płynącymi ze spotkań i warsztatów. Informacje o możliwości składania wniosków przez 
internet zostały podane na stronach internetowych, na plakatach, w ogłoszeniu radiowym, w pasie i 
w folderze informacyjno-edukacyjnym. 

Po zakończeniu techniki formularz on-line jest nadal dostępny w serwisie internetowym i 
wnioski złożone po analizowanym okresie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu projektu planu.   
 
 
Przydatność techniki i analiza wniosków pozyskanych za pośrednictwem formularza on-line: 

W dniach od 1 czerwca 2017 do 31 lipca 2017r. stronę odwiedziło 74 unikalnych 
użytkowników. Odnotowano 170 sesji, trwających średnio 3 minuty 14 sekund. Użytkownicy 
pochodzili głównie z terenu Polski, najliczniejsze lokalizacje to: Warszawa, Mińsk Mazowiecki i Siedlce. 
Użytkownicy mogli zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie oraz złożyć wniosek do planu. 



 
Technika obejmowała wszystkie zainteresowane osoby na całym świecie z dostępem do sieci internet 
i ograniczała wykluczenie grupy osób zainteresowanych uczestnictwem w konsultacjach. Serwis pełnił 
funkcję edukacyjno-informacyjną w zakresie procedury uchwalania planu miejscowego oraz roli 
Studium w zakresie możliwości stanowienia planu. Serwis poprawił jakość i skuteczność komunikacji 
pomiędzy urzędem a mieszkańcami i właścicielami nieruchomości.  
 
Analiza wniosków 

Do merytorycznej analizy wniosków wzięto następujące kryteria: 

 treść wniosku mieści się w zakresie problematyki planów miejscowych, co pozwoli na 

rozpatrzenie w procedurze i ewentualne dokonanie odpowiednich ustaleń w projekcie planu; 

 treść wniosku mieści się w zagadnieniach będących w kompetencji Gminy, co pozwoli na 

ewentualne rozwiązanie problemu w innych procedurach administracyjnych; 

 wniosek dotyczy: 

 interesu wspólnoty lokalnej,  

 interesu szerszej społeczności, 

 interesu właściciela nieruchomości. 

 
Wpłynęło 11 wniosków złożonych przez 10 osób, z tego dotyczących terenów wsi: 
Gręzów – 6 wniosków, 
Broszków – 2 wnioski, 
Polaki – 2 wnioski złożone przez tą samą osobę, 
bez określenia wsi – 1 wniosek. 
Wszystkie wnioski, obejmujące 15 działek ewidencyjnych, dotyczą interesu wnioskodawcy (właściciela 
nieruchomości) i problemów możliwych do rozwiązania w planie miejscowym. 
 
W dwóch wnioskach obejmujących dwie działki ewidencyjne położone we wsi Gręzów wnosi się o 
powiększenie terenów z możliwością zabudowy do granic działek i zmianę ustaleń planu. 
Osiem wniosków, obejmujących 11 działek ewidencyjnych we wsiach Gręzów, Broszków, Polaki i bez 
określenia wsi, dotyczy zmiany przeznaczenia terenu na zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-
usługową. 
Prośba o skasowanie drogi projektowanej w obowiązującym planie miejscowym zawarta jest w 
jednym wniosku, obejmującym jedną działkę ewidencyjną, we wsi Polaki.  
           
Podsumowując: wszystkie wnioski złożone przy pomocy omawianej techniki będą mogły być 

rozpatrzone przez Wójta Gminy w procedurze sporządzania planu miejscowego. 
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